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کرونا به وقت تهران

تهرانی ها کرونا را جدی نگرفته اند! اگر جدی گرفته بودند 
اینگونه که در عکس می بینید با خودروهای شخصی خود 

در خیابان های تهران جوالن نمی دادند.
حتی اگر وس��ایل نقلیه عمومی هم کم اس��ت، به خاطر 
س��امت خود و دیگر ش��هروندان در خانه ماندن بهترین 

گزینه ای است که می توانند انتخاب کنند.
حتی هش��دارهای جدی س��تاد ملی مب��ارزه با کرونا هم 
نتوانس��ته مردم پایتخت را در خانه ه��ای خود نگه دارد. 
مردم تهران منتظر فرصتی بودند تا به بهانه ویروس کرونا 
طرح ترافیک لغو ش��ود تا روزهایی که نمی توانس��تند از 
خودروی شخصی خود اس��تفاده کنند، به تافی برآیند! 
حجم خورد در روز گذش��ته در خیابان های تهران آنقدر 
زیاد ب��ود که مس��ئولین پلیس راهنمای��ی و رانندگی با 
شگفتی از ان آماری عجیب ارائه دادند، 75 درصد بیشتر 

از زمان مشابه سال گذشته!
 گرچ��ه حمل و نقل عموم��ی به حداقل خدمات دهی به 
مردم رس��یده است و بسیاری از خطوط اتوبوسرانی شهر 
تهران تعطیل گش��ته و زمان حرکت مترو نیز طوالنی تر 
ش��ده است و مردم به نظر می رس��د راهی جز استفاده از 
خودروی شخصی ندارند، اما افزایش 75 درصدی ترافیک 
تهران نسبت به زمان مشابه سال گذشته،  نشان می دهد 
بس��یاری از این خودرهای ش��خصی ب��رای کارهای غیر 

ضروری و غیر الزم راهی خیابان های تهران شدند.
 در اتوبوس ها و واگن های متور نیز فاصله اجتماعی رعایت 
نمی ش��ود و اگر شرایط به همین گونه ادامه داشته باشد، 
باید در انتظار ش��یوع گس��ترده وی��روس کرونا در تهران 
باش��یم. آمارها نی��ز چنین می گوید، رون��د رو به افزایش 
بیماران کرونا در تهران زنگ خطری اس��ت که به صدا در 
آمده و مس��ئولین نیز صدای آن را شنیده اند، اما راهکاری 
برای کنترل وضعیت موجود در تهران نمی یابند، یا وجود 
ندارد.  دوراهی سامت و معیشت، باعث شده تا بسیاری 
از مش��اغل در تهران از روز شنبه بازگشایی شود و ادامه 
چنین روندی قطعاً بدون لحاظ پروتکل های بهداشتی در 

شهر تهران، اوضاع را وخیم  خواهد کرد.
به نظر می رس��د اج��رای طرح ترافی��ک در تهران الزامی 
باش��د، یا حداقل با شیوه چندی پیش اجرا شود و فرصت 
رفت و بازگش��ت به خودروهای ش��خصی داده شود تا از 
ترافیک های س��نگین بکاهد.  راه اندازی خطوط اتوبوس 
رانی و کنترل دقیق ش��رایط حضور مسافران در اتوبوس 
و مت��رو برای جلوگیری از ازدحام مردم،  می تواند اجرایی 
شود، در غیر این صورت تعطیلی شهر و خطوط اتوبوسرانی 
و مترو س��اده ترین و آس��ان ترین راه ممکن است که این 

تصمیم هم تبعات خاص خود را خواهد داشت.
 در حال��ی که در دیگر نقاط ایران ش��اهد کاهش ابتا به 
بیماری ویروس کرونا هس��تیم، تهران مس��یر دیگری را 

سپری می کند.
هم��ه گیری وی��روس کرونا در تهران ب��ه خاطر جمعیت 
میلیونی آن بار دیگر می تواند باعث شیوع به دیگر شهرها 

شود. تا دیر نشده باید فکری به حال تهران کرد.

رئیس دیوان محاسبات:

۴ اسفند گزارش محرمانه تفریغ 
بودجه به روحانی ارسال شده بود
چرا بعد از انتشار عمومی گفتند گزارش 

غلط است

رئیس دیوان محاس��بات اعام ک��رد: گزارش تفریغ بودجه 
97 به صورت خیلی محرمانه ب��ا جزئیات به رئیس جمهور 
محترم منعکس ش��ده بود چرا تا زمان قرائت گزارش هیچ  
تردی��دی به صّحت محتوا یا ارقام این گزارش وارد نکردند، 
ول��ی به محض اطاع رس��انی عمومی،ادعا ک��رد همه چیز 
صددرصد غلط اس��ت. ۴ اس��فند گ��زارش محرمانه تفریغ 
بودجه به روحانی ارسال شده بود/ چرا بعد از انتشار عمومی 
گفتند گزارش غلط است. عادل آذر رئیس دیوان محاسبات 
کش��ور در واکنش به اظهارات دولتمردان به گزارش تفریغ 
بودجه 97 بیانیه ای خطاب به ملت ش��ریف ایران اس��امی 

صادر کرد. 
متن بیانیه به شرح ذیل است:

ملّت شریف ایران اسامی                       
باسام و آرزوی تندرستی؛ پیرو قرائت گزارش تفریغ بودجه 
سال 1397 در صحن علنی مجلس شورای اسامی، رئیس 
محترم جمهوری اسامی ایران، بر اساس اطاعات نادرست 
ارائه شده به ایش��ان مطالبی در نقد و رّد محتوای گزارش 
این دی��وان در بخش حسابرس��ی عملک��رد ارز تخصیصی 
۴200 تومانی برای واردات کاالهای اساس��ی و غیراساسی 

بیان نمودند. به دنب��ال آن برخی از اعضای کابینه و بویژه 
مس��ئولین بانک  مرکزی و س��ازمان برنام��ه و بودجه نیز با 
انتش��ار اخب��ار و بیانیه ه��ای بی بنیان، به تش��ویش اذهان 
عمومی پرداختند. تیتر خودس��اخته و هدفمند " گم شدن 
دالره��ا " را جع��ل کردند و س��پس آن را 100درصد غلط 
شمردند! توپخانه رس��انه ای دولتیان هم همچنان در حال 

بمباران افکار عمومی است.
ل��ذا در راس��تای صیان��ت از بیت الم��ال و حف��ظ کی��ان 
دستگاه های نظارتی که ملجاء مردم به عنوان صاحبان اصلی 
بیت المال اس��ت، بیش از این س��کوت و نجابت حرفه ای را 
جای��ز نمی داند و جهت تنویر اف��کار عمومی، مواردی را به 

استحضار می رساند:
1- گزارش های حسابرس��ی همه س��اله بر اساس عملکرد، 
مدارک و مستندات دستگاه های اجرایی توسط حسابرسان 
خبره تهّیه و در یک فرآیند ش��ش مرحل��ه ای در تعامل با 
مس��ئوالن ذیربط کنترل و بازبینی می ش��ود. بدیهی است، 
در صورت��ی گزارش تفری��غ بودجه کّل کش��ور به مجلس 
ش��ورای اسامی تقدیم و به اطاع عموم مردم می رسد که 
ب��دواً اطمینان صددرصدی از صّح��ت محتوای آن حاصل 
و به تصویب هیئت عمومی دیوان محاس��بات؛ متش��کل از 
12 مستش��ار، دادستان و رئیس کل رس��یده باشد. 2- در 
گ�زارش این دیوان و خاصه قرائت ش��ده در صحن علنی 
مجلس، هیچ گونه اش��اره ای به " گم شدن حتی یک دالر" 
نش��ده اس��ت. بلکه آنچه به صراحت آمده است، عدم انجام 
تعّهدات اش��خاص حقیقی و حقوقی گیرن��ده ارز، مجموعاً 
ب��ه مبلغ 8/۴ میلیارد دالر ت��ا تاریخ 1398/9/12 مبنی بر 
وارادات کاال می باشد. دستگاه های ذیربط براساس گزارش 
تفصیلی دیوان محاس��بات، نام و نشان اشخاص فوق الذکر 

را به خوبی می دانند و باید وظایف قانونی خود را در راستای 
انجام تعّهدات و استیفای حقوق بیت المال بعمل آورند.

3- مراتب به صورت خاص و خیلی محرمانه طی نامه موّرخ 
1398/12/۴ به تفصیل و با جزئیات به رئیس جمهور محترم 
منعکس ش��د و جناب ایش��ان نیز در تاریخ 1398/12/1۴ 
خطاب به بانک مرکزی با تأکید بر این مهم، دس��تور بررسی 
صادر فرمودند. رونوشت دستور مذکور نیز به این دیوان واصل 
شد. چگونه است که؛ رئیس جمهور محترم و سایر مسئولین 
ذیرب��ط، تا زم��ان قرائت گ��زارش تفری��غ در 1399/1/26 
هیچ گونه خدشه یا تردیدی به صّحت و دّقت محتوا یا ارقام 
این گزارش وارد نکردند، ولی به محض اطاع رسانی عمومی، 

ادعا نمودند که همه چیز صددرصد غلط است؟!
۴- با توّجه به مطرح بودن این پرونده در دادسرا و هیئت های 
مستشاری دیوان محاسبات و مرجع محترم قضائی، توصیه 
می شود؛ مسئوالن دس��تگاه های مذکور و سایر دستگاه های 
اجرایی مرتبط، بجای صدور بی حاصل بیانیه و مصاحبه های 
مکرر، پس از مطالعه دقیق گزارش تفریغ بودجه و مستندات 
آن آمادگی الزم را به منظور دفاع در مراجع مذکور داش��ته 

باشند.
در پای��ان؛ همچنان با تأکید بر حفظ اس��تقال و رس��الت 
حرف��ه ای خود، ب��ر حمایت از مدیران پاکدس��ت و پرتاش 
کش��ور عزیزم��ان و ایفای رس��التی که در اص��ل 55 قانون 
اساس��ی آمده است و همواره از تأکیدات رهبر معّظم انقاب 
می باش��د، دلسوزان ایران اسامی و کارکنان شریف و خدوم 
دیوان محاس��بات با تحّمل نامایمات و نامهربانی های اخیر، 
انتظار دارند؛ رئیس جمهور محترم به عنوان مس��ئول اجرای 
قانون اساسی، دستور الزم مبنی بر احقاق حقوق بیت المال و 

پاسخگویی مسئولین ذیمدخل صادر فرمایند.

کرونا، راهگشای خروج
فرهنگسراها از رکود!

اگرچه ویروس ناشناخته و میهمان ناخوانده کووید 19 یکی 
ازبزرگترین باهای نازل شده در طی قرون اخیر به حساب 
م��ی آید اما به خودی خود موجب نوعی بیداری وجدان ها 
ش��ده تا در خلوت به محاسبه خود بپردازند که هیچ مجود 
ذی عقل��ی در  کره زمین از آن مبرا نیس��ت.  تحوالتی که 
تمام زمینه های مادی و بخصوص معنوی طی دوماه اخیر 
جهان  و ایران را بطور اخص و بر اس��اس اعتقادات مذهبی 
خ��ود تحت تاثیر قرار داده تنها با س��ال های 57 و 58 که 
مصادف با اوج  انقاب اسامی و همچنین هشت سال دفاع 
مقدس قابل قیاس اس��ت تا روحیه های نیمه خفته بازهم 
بیدار شوند و با ش��دتی مضاعف به ایثارگری بپردازند زیرا 
امروز س��اح دش��من ویروس��ی بس خطر ناک تر ومخرب 

تر از س��اح های شیمیایی و موش��ک باران ها و تله های 
انفجاری است. توزیع مواد شیمیایی وهمچنین ضد عفونی 
اماکن عمومی در س��طح کشور توسط بس��یجیان، جوانان 
و حت��ی نوجوانان عاش��ق خدمت را در حال��ی که با خطر 
آلودگی به ویروس فاصله چندانی ندارند نمی توان نامی به 
جزمجاهدت و ایثار نهاد که اگر این س��رمایه گرانبها و بی 
بدیل نبود کش��ور ظرف دو ماه  گذشته به قبرستان بزرگی 
از ب��ی گناهان و بی پی پناهان  دنی��ا تبدیل می گردید تا 
دش��منان انقاب اسامی را شاد کند اما وجود این سرمایه 
ها مس��یر تخیات واهی غرب را تغییر و محاسباتشان را به 
باخت نزدیک کرد تا پوزخند های ش��یطنت آمیز ترامپ به 
نگران��ی تبدیل گردد زیرا امروز  آمری��کا و یارانش در قاره 
س��بز هس��تند که علی رغم ادعاهای پ��وچ و تو خالی روبه 
زوال می روند!  خدمات پزش��کی و پیراپش��کی وهمچنین 
امنیت��ی وانتظام��ی  در ای��ن م��دت زمان بس��یار کوتاه از 
ش��مارش ارقام خارج اس��ت و اعام آن ه��ا در این مقوله 
کوت��اه نمی گنج��د حال آنکه  مبتکران جوان در ش��رکت 
های دانش بنیان به کش��فیات  خارق العاده ای نیز دس��ت 
یافته اند که همین روزها دنیای سردرگم و گرفتار ویروس 
میکرونی کرونا را به تعجب وا خواهد داشت . از سوی دیگر 

و ش��اید برای اولین بار در جهان  واح��د جمع آوری زباله 
های کان ش��هر اصفهان با ابداع��ی تازه و بی نظیرو بدون 
هزین��ه اضافی ضمن توزیع کیس��ه زباله های قرمز رنگ به 
صورت گسترده  به اهالی شهر اطاع رسانی کرده اند  تا در 
صورت وجود بیماران مش��کوک در خانه زباله های خود را 
منحصراً در این مشما ها بریزند تا توسط پاکبانان در مکانی 
مخصوص و با رعایت پروتکل های بهداشتی دفن گردد. از 
سوی دیگر کلیه مراکز فرهنگی کان شهر اصفهان فعالیت 
های مجازی خود را مضاعف  و شبانه روزی  کرده تا تمامی 
اقشار جامعه س��اکن در خانه ها بتوانند برنامه مورد نظر و 
عاقه خود را ش��امل موس��یقی، تئاتر، فیلم، وزرش، بازی 
های رایانه ای، مس��ابقات مختلف فکری بصورت مشارکتی 
وتبادل ذهنی از طریق اینترنت همراهی نمایند که این امر 
عاوه بر س��رگرمی می تواند اطاعات عمومی جامعه را نیز 
افزایش داده و هنر های تازه ای را  آموزش دهد. شایسته و 
بایس��ته است  تا متولیان فرهنگی و مدنیتی در دیگر نقاط 
کش��ورهم ضمن تبادل با شهرداری اصفهان از نحوه اجرای 
این طرح های موف��ق بهره جویند تا اوقات فراغت اجباری 
خانواده ها به بیهودگی س��پری نش��ده و حداقل بتوانند با 

فرهنگ و سنن خود بیشتر آشنا شوند .

صفحه 6

صفحه 5

اجبار استفاده دوباره از لباس های یکبار 
مصرف جان کادر درمانی بیمارستان های 
انگلیس در مقابل کرونا را تهدید می کند

صفحه 2

رئیس دیوان محاسبات:

چرا بعد از انتشار عمومی گفتند 
گزارش غلط است

1

بحران کرونا ویروس طی هفته های اخیر به مسئله ای 
جهانی مبدل شده بگونه ای که کشوری را نمی توان 
یافت که با این بحران درگیر نباش��د و هر روز آماری 
از قربانیان این ویروس ناشناخته را اعام نکنند. این 
وضعیت طی هفته های اخیر در کشورهای اروپایی و 
آمریکا از شدت بیشتری برخوردار بوده چنانکه امروز 
بیشترین آمار تلفات در این مناطق به ثبت می رسد. 
در ای��ن میان انگلیس که همچنان به عنوان یکی از 
کش��ورهای اروپایی شناخته می ش��ود که بر اساس 
س��اختار سلطنتی اداره می ش��ود و ملکه به صورت 
آش��کار و پنهان تمام امور را در دس��ت دارد یکی از 
جمله کش��ورهای اروپایی اس��ت که رش��د کرونا در 
آن ش��دت قابل توجهی داشته و حتی مقامات ارشد 
آن نظیر جانس��ون نخست وزیر را نیز مبتا شده اند. 
اهمیت وضعیت بحرانی انگلیس زمانی بیش��تر می 
ش��ود که این رژیم سلطنتی از یک سو ادعای دولت 
رفاه را س��ر داده و از سوی دیگر در کنار آمریکا خود 
را ناجی س��ایر ملت ها عنوان ک��رده و همواره بر آن 
بوده تا چنان نش��ان دهد که هر کش��وری که پیرو 
سیاست های لندن نباشد در مسیر نابودی قرار خواهد 
گرف��ت. این ادعاها در حالی مطرح ش��ده که اکنون 
وزارت بهداشت این کشور از پرستاران و پزشکان می 
خواهد که برای جبران کمبودهای ش��دید امکانات 
بهداش��تی برای مقابله با کرونا، حتی چندین مرتبه 
از لباس های یک بار مصرف استفاده کنند. در همین 
حال گزارش ها نش��ان می دهد که بیمارستان ها در 
درمان بیماران گزینش��ی عمل کرده و افراد مسن از 
اولویت خارج می شوند و درمانی جز مرگ برای آنها 
تجویز نمی شود. حال این سوال مطرح است که چگونه 
این وضعیت بر انگلیسی که ادعای دولت رفاه یا همان 
خدمات عمومی گس��ترده را سر می داد، حاکم شده 
است؟ مروری بر ساختار سیاسی و اقتصادی انگلیس 
نش��ان می دهد که طی دهه های اخیر دیدگاه غالب 
حاکم بر این کش��ور تفکرات نئولیبرالیستی بوده که 
تاچر نخس��ت وزیر دهه 80 انگلیس تاش بسیاری 
برای اجرای آن داشته است. تفکری که بر اساس آن 
خرد ش��دن طبقه کارگر و متوسط زیر چرخ توسعه 
و پیش��رفت س��رمایه داری امری عادی بوده است. او 
ادعا می کرد که با سیاس��ت نئولیبرالیستی طبقات 
ضعیف جامعه انگلیس به جایی می رسند که نه تنها 
نیازمن��د کمک دولت نباش��ند بلکه کمک کننده به 
دولت باش��ند. این سیاس��ت تاچر با محوریت قدرت 
یابی سرمایه داری چنان بر سر طبقه کارگر آورد که 
هنگام اعام خبر مرگ تاچر در سال 2013 بسیاری 
در خیابان ها جش��ن گرفتند و سر دادند که جادوگر 

پیر ُمرد، بانوی بی رحم رفت. 
پ��س از تاچ��ر تونی بلر در حالی به نخس��ت وزیری 
انگلیس رس��ید که او نیز در یک دهه نخست وزیری 
ابعاد دیگری از سیاست نئولیبرالیسم را اجرا کرد که 
مح��ور آن را صرف کردن مالی��ات مردم انگلیس در 
جنگ افروزی خارجی تش��کیل می داد که اش��غال 
افغانستان در سال 2001 به بهانه حادثه 11 سپتامبر 
و اش��غال عراق در سال 2003 نمودی از این رفتارها 
بود. او ادعا داشت که با این اقدامات هم امنیت را به 
جه��ان هدیه می کند و هم ب��ا درآمدهای حاصل از 
جنگ رفاه بیش��تر را به مردم انگلیس می دهد. این 
ادعاها در حالی مطرح ش��د که هزینه های سنگین 
ای��ن جنگ افروزی ه��ا جز افزایش فش��ار بر مالیات 
دهندگان انگلیسی به دلیل افزایش هزینه های نظامی 
دستاوردی برای مردم انگلیس و البته تشدید ناامنی 
و گسترش خطر تروریس��م برای جهان نتیجه ای به 
همراه نداشت. روند سیاست های نئولیبرالیستی تاچر 
و بلر توس��ط نخس��ت وزیران بع��دی انگلیس یعنی 
کامرون، ترزا می و جانسون نیز ادامه یافته که نتیجه 
این سیاست افزایش فقر در میان مردم و البته کاهش 

شدید خدمات درمانی و بهداشتی بوده است. 
وضعیت��ی ک��ه نتیج��ه آن را ام��روز می ت��وان در 
وضعیت بحرانی انگلیس در مقابله با کرونا مش��اهده 
کرد.وضعیت��ی که آش��کار کنن��د ناتوان��ی تفکرات 
نئولیبرالیستی در مقابله با بحران و حمایت از مردم 
اس��ت. تفکری که صرفا به سود سرمایه داران بوده و 
طبقه کارگر و ضعیف در آن جایگاهی ندارند. جالب 
توجه آنکه محافل رسانه ای، سیاسی و اندیکشده های 
انگلیسی نسخه نتئولیبرالیسم را برای سایر کشورها 
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